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Dagsorden 
Det Grønne Råd 
 
Møde i Det Grønne råd 
 
Torsdag 1. september 2022 – kl. 17.00- 21.00 
 
Besøg på Mosbjerg Dambrug og i Naturpark Tolne. Derefter møde på Tolne 
Skovpavillon 
 

Referat 

 
Første del, ude i landskabet: 
Tur til Mosbjerg Dambrug, hvor Poul Træholt (HjK) viste frem og fortalte om 
vandplansprojektet, hvor en stor spærring er blevet fjernet og åens naturlige løb 
genetableret. Uggerby Å kan nu bevæge sig uhindret forbi dambruget og fisk/yngel 
kan svømme op. 
 
Dernæst besøgte Rådet Tolne Skov, hvor Laus Gro-Nielsen og Jens Baggesen 
(HjK), sammen med frivillige fra Naturpark-grupperne, guidede rundt og fortalte om 
forskellige tiltag, fra naturgenopretning til potentiel opførelse af et mere end 40 meter 
højt udsigtstårn. 
 
Anden del, i Tolne Skovpavillon 
Hjørring Kommunes Plan & Udviklingsstrategi  
v/ Christina Rosenkilde-Jepsen, teamleder, Team Erhverv  
Christina Rosenkilde-Jepsen fortæller om planstrategien den kommende 
høringsproces. 
Strategien er Byrådets plan for, hvad de vil arbejde for de næste fire år og er en plan 
for udvikling af HELE kommunen 

 Temaer i planen: 
 Bosætning 
 Uddannelse 
 Erhverv  
 Hjørring og omverdenen 

Plan & Udviklingsstrategien sendes i nu høring og i høringsperioden afholdes der et 
såkaldt hybridt borgermøde (både digitalt og fysisk) til oktober. Tidspunkt for mødet 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Kort orientering om status på Naturpolitikken. v/ Jens Pedersen 
Naturpolitikker indeholder fire visioner fra 2016: 
Hvad vil vi med naturen 
Naturen tilbage i alles liv - naturen tæt på 
Sæt naturen fri (mere og bedre natur) 
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Naturen skal sætte os på landkortet, skabe opmærksomhed om kommunen, øge 
turisme og bosætning. 
 
Det Grønne Råd har leveret input til revidering af Naturpolitikken 
Nyt i denne version - vision 2 for mere sundhedsvinkel 
Nu venter vi udvalgets tilbagemelding på retningen 
 
Muligvis nyt Interreg-projekt, med Hjørrings erfaringer som omdrejningspunkt. 
 
 
Skydebane Tolne, v/ Line Ozimek, Team Miljø 
Skydebanen blev miljøgodkendt i 1987 og igen i 1999 
Hjørring Jagtforening, som er de nye brugere, kan drive banen videre som før, da 
godkendelse følger stedet og ikke brugere. 
Man beregner/måler på dét ene støjende skud, der larmer mest og aflæser resten i 
tabeller. Og ikke på hvor meget, hvor ofte osv. 
 
Hanne Lauritsen: Usikkerheden om skydebanen går på, hvad der skulle ske, hvis 
faktisk aktiviteten bliver udvidet, f.eks. i hyppighed og i brugere. Hvis nu der kommer 
en ansøgning om Hjortebane - skal der så gives en ny tilladelse? 
Line er forholdsvis sikker på, at det skal der - dog har en eksisterende bane 
lempeligere vilkår end en ny bane. På en ny bane skal det forsøges at få 
påvirkningen ned på niveau, men hvis det overhovedet ikke kan lade sig gøre – 
f.eks. med afskærmning, støjdæmpning mm. - må der en politisk stillingtagen (?) til. 
Eller det vil blive en konkret vurdering. 
 
Bordet rundt  
Thomas Elgaard: Friluftsrådet har netop sendt en pressemeddelelse. Husk at søge 
tilskud, ansøgningsfrist 15/9 2022. Temaerne er Fysiske rammer, Vandfriluftsliv samt 
Børn og Unges trivsel. 
Helge Paulsen: Der er svampetur 3/9, Naturens Dag næste lørdag (10/9), og 
naturpleje i Sct. Knuds kilde (se hjemmeside). Vedr. klage til Miljøklagenævnet - DN 
synes, det er rigtig ærgerligt at vandsagen (Bindslev?) er tilbagevist til kommunen. 
Håber, at kommunen vil blive mere aktivt lyttende, så man nemmere kan undgå 
klager i fremtiden. 
Christian Dalsgaard: Der er Åbent Landbrug den 18/9 på Tronsmark  
 
Evt.  
Næste møde i Det Grønne Råd, 24. november på Hjørring Rådhus. 
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Tilstede: 
Fra foreningerne: 
Thomas Elgaard, Friluftsrådet 
Christian Dalsgaard, LandboNord 
Helge Paulsen, Danmarks Naturfredningsforening  
Jens Kølbæk, Dansk Vandrelaug 
Hanne Lauritsen, Friluftsrådet 
 
Hjørring Kommune: 
Michael Engbjerg, Byrådet 
Jens Pedersen 
Bente Mouritzen 
Poul Træholt 
Christina Rosenkilde-Jepsen 
Line Ozimek 
Laus Gro-Nielsen 
 
Afbud fra  
Mette Fuglsang, Landsbyforum 
Erik A. Thomsen, FBL 
Niels Ole Volhøj, Hegn mv. 
Nanna Schultz Andersen, Grøn Guide 
Jørgen Bing, Byråd 
Børge Bech, Byråd 
Søren Homann, Byråd 
 
 
 
 
Forslag til emner, punkter til dagsorden, bemærkninger til referat mv. kan sendes til 
dgr@hjoerring.dk 


